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Inkommit Ärendenummer 

  

1. UPPGIFTER OM DEN SOM BEGÄR BEHANDLING (SÖKANDE) 
Sökande 
      
Utdelningsadress 
      
Postnummer och -anstalt 
      
Telefonnummer 
      
E-postadress 
      

2. ÄRENDE 
Ärende som begäran om behandling gäller 

 Skador som renar har orsakat jord- eller skogsbruket, trädgården eller gården 

 Skyldighet att uppföra gärden 

 Gängse pris för renarna när renbeteslaget använder sin förköpsrätt (renskötsellag 43 § 4) 

Jag ger mitt samtycke till att ärendet kan behandlas genom förlikningsförfarande 
 Ja  Nej 

Motpartens ställning till förlikningsförfarandet 
 Samtycker  Samtycker inte  Vet ej 

3. UPPGIFTER OM SKADAN 
Tidpunkten för skadan eller när skadan upptäcktes 
      
Skadeplatsen (fastighetsbeteckning eller adress) 
      
Renbeteslaget 
      
Skadeanmälan 
Den skada som avses i 34 § i renskötsellagen för vilken den skadelidande yrkar ersättning, ska anmälas till 
renbeteslaget utan obefogat dröjsmål. 
Skadeanmälan har gjorts, datum och klockslag 
      
Hur anmälan har gjorts 
      
Till vem 
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Beskrivning av skadan (separat bilaga vid behov) 
      

4. UPPGIFTER OM FÖRKÖPSRÄTT ELLER SKYLDIGHET ATT UPPFÖRA GÄRDEN 
Redogörelse av ärendet och yrkandena om ditt ärende gäller skyldighet att uppföra gärden eller 
renbeteslagets förköpsrätt (separat bilaga vid behov) 
      

5. UNDERSKRIFT 
Jag intygar att ärendet inte är anhängigt eller avgjort i domstolen 
Tid och plats 

      

Underskrift och namnförtydligande (underskrift krävs inte om blanketten skickas per e-post) 
 
 
 
      

 
 
Begäran om behandling av ärendet skickas till renskadenämnden per post till: 
 
Renskadenämnden 
Livsmedelsverket 
PB 200 
00027 LIVSMEDELSVERKET 
 
eller per e-post till kirjaamo@ruokavirasto.fi 
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